
Parlamentul României 
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Nr. XXIII/ 310/28.09.2021Comisia pentru Agricultură,

Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală

AVIZ

la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

L383/2021

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificările 
ulterioare, Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală a fost 
sesizată, prin adresa L383/2021, de Biroul Permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării avizului, la Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.

Iniţiatori: Alexandru Victoria-Violeta - deputat PNL; Burciu Cristina - deputat PNL; Burduja 
Sebastian-Ioan - deputat PNL; Calista Mara-Daniela - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel - deputat PNL; 
Cruşoveanu Marian - deputat PNL; Cupşa loan - deputat PNL; Dumitru Florian-Emil - deputat PNL; 
Fădor Angelica - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-Ilie - deputat PNL; Gudu Michael - deputat PNL; 
Hârătău Elena - deputat PNL; Horga Maria-Gabriela - deputat PNL; Kiss Jânos - deputat PNL; Marşalic 
Jaro Norbert - deputat PNL; Miuţescu Gheorghe-Adrian - deputat PNL; Moisin Radu-Marin - deputat 
PNL; Moldo van Sorin-Dan - deputat PNL; Molnar Ervin - deputat PNL; Muram Iulian-Alexandm - 
deputat PNL; Năcuţă Sorin - deputat PNL; Pecingină Gheorghe - deputat PNL; Roman Florin-Claudiu - 
deputat PNL; Rujan Dumitm - deputat PNL; Sărmaş loan-Sabin - deputat PNL; Şişcu George - deputat 
PNL; Şoptică Costel - deputat PNL; Stănescu Vetuţa - deputat PNL; Stoian Maria - deputat PNL; Tănase 
Antonel - deputat PNL; Vecerdi Cristina-Agnes - deputat PNL

în şedinţa din data de 28.09.2021, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi, să adopte un aviz favorabil cu amendamente admise.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. 
(7) din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare. Senatul este prima Cameră 
sesizată.
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Comisia pentru Agricultura, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală

XXIII/310/28.09.2021

Amendamente ADMISE
la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

L383/2021

Amendamente admiseText iniţial 
L383/2C)21

Nr. Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006crt.

La articolul 6 alineatul (1) lit.w se 
modifică şi va avea următorul cuprins:

Alt.61.
(1)
w) stabileşte modelul-cadru al 
acordului de colaborare între 
gestionarul fondului cinegetic şi 
unităţile administrativ-teritoriale de pe 
raza fondului cinegetic. Acest acord- 
cadru conţine în mod obligatoriu 
prevederi clare de colaborare şi 
informare periodică a unităţilor 
administrativ-teritoriale de către 
gestionari cu privire la obligaţiile ce îi 
revin privind evaluarea populaţiilor 
din speciile de mamifere prevăzute în 
anexa nr. 2, realizarea cotei de recoltă, 
asigurarea hranei complementare, 
acţiunile de îndepărtare a faunei 
cinegetice la solicitarea utilizatorului 
terenurilor agricole, precum şi asupra 
situaţiilor în care se pot produce 
pagube proprietarilor de terenuri 
agricole sau animale domestice.______

w) stabileşte modelul-cadru al acordului 
de colaborare între gestionarul fondului 
cinegetic şi unităţile administrativ- 
teritoriale de pe raza fondului cinegetic. 
Acest acord-cadru conţine în mod 
obligatoriu prevederi clare de colaborare 
şi informare periodică a unităţilor 
administrativ-teritoriale de către
gestionari cu privire la obligaţiile ce îi 
revin privind evaluarea populaţiilor din 
speciile de mamifere prevăzute în anexa 
nr. 1, realizarea cotei de recoltă, 

hranei complementare,asigurarea
acţiunile de îndepărtare a faunei 
cinegetice la solicitarea utilizatorului 
terenurilor agricole, precum şi asupra 
situaţiilor în care se pot produce pagube 
proprietarilor de terenuri agricole sau 
animale domestice.
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La Art. 13, alin. (3), lit. b) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

Art. 13, alin. (3), se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
(3) Despăgubirile pentru pagubele 

produse în fondurile cinegetice sau în 
afara acestora, atât în extravilan, cât şi 
în intravilan, de exemplare din speciile 
de faună cinegetică cuprinse în anexa nr. 
I, rămân în sarcina autorităţii publice 
centrale care răspunde de vânătoare, în 
situaţiile în care sunt îndeplinite în mod 
cumulativ următoarele condiţii: 
a) gestionarul şi-a realizat cota de 
recoltă pe sezonul încheiat şi a asigurat 
hrană complementară şi apă, după caz;

Art. 13, alin. (3):2.

(3) Pentru situaţiile în care gestionarul 
şi-a realizat cota de recoltă pe sezonul 
încheiat,
complementară, apa, după caz, şi a 
efectuat 3 acţiuni de îndepărtare a 
faunei cinegetice la solicitarea 
utilizatorului terenului agricol, iar 
proprietarul a recoltat cultura agricolă 
până pe 15 decembrie a anului în curs, 
cu excepţia pachetelor de agromediu, 
despăgubirile pentru pagubele produse 
de exemplare din speciile de faună 
cinegetică cuprinse în anexa nr. 1 se 
suportă de către autoritatea publică 
centrală care răspunde de vânătoare, 
prin structurile teritoriale de 
specialitate, din bugetul aprobat cu 
această destinaţie.

asigurat liranaa

b) gestionarul a efectuat cel puţin 2 
acţiuni de îndepărtare a faunei cinegetice 
în perioada de răsărire a culturilor şi cel 
puţin 4 acţiuni de îndepărtare a faunei 
cinegetice în toată perioada de vegetaţie 
a acestora şi suplimentar, la solicitarea 
scrisă a utilizatorului terenului agricol;

b) gestionarul a efectuat cel puţin 2 
acţiuni de îndepărtare a faunei 
cinegetice în perioada de răsărire a 
culturilor şi cel puţin 4 acţiuni de 
îndepărtare a faunei cinegetice în 
perioada de recoltare a acestora, la 
solicitarea utilizatorului terenului 
agricol;
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utilizatorul terenului agricol 
recoltează culturile agricole până la data 
de 15 ianuarie a anului următor, cu 
excepţia pachetelor de agromediu._____

c)
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3. La articolul 15, alineatul (1) litera a) se 
modifica si va avea următorul cuprins;|Art. 15.

(l)ln cazul fondurilor cinegetice 
pentru care s-au încheiat contracte de 
gestionare a faunei de interes 
cinegetic, gestionarul asigură plata 
tarifului de gestionare după cum 
urmează:

a) 72% din tarif, proprietarilor 
terenurilor;

b) 25% din tarif, bugetului de stat;

c) 3% din tarif, Fondului pentru 
mediu;

d) unităţile de învăţământ de stat cu 
profil cinegetic şi unităţile de cercetare 
ştiinţifică de stat cu profil cinegetic 
care gestionează fonduri cinegetice 
sunt scutite de la plata tarifului de 
gestionare pentru cotele de 25% şi 3%.

a)72% din tarif, proprietarilor culturilor;
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4. La articolul 15 alineatul (5) se modifică si 
va avea următorul cuprins:

Art.15
(5) Plata se face de către gestionar, la 
solicitarea persoanelor fizice şi/sau 
juridice care fac dovada proprietăţii 
terenurilor, în condiţiile legii.

(5) plata se face de către gestionar, la 
solicitarea persoanelor fizice si/sau 
juridice care fac dovada proprietăţii 
culturilor.
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